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Θέµατα ∆ιπλωµατικών Εργασιών
∆υναµική δροµολόγηση (dynamic scheduling)
φωλιασµένων βρόγχων και αυτόµατη παραγωγή
παράλληλου κώδικα για κατανεµηµένα συστήµατα

Τα ακολουθιακά προγράµµατα που απαιτούν µεγάλη υπολογιστική
ισχύ συνήθως περιέχουν φωλιασµένους βρόγχους. Η αποδοτική
παραλληλοποίηση των προγραµµάτων µπορεί να οδηγήσει σε δραστική
µείωση του χρόνου εκτέλεσής τους. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγµατα
αποτελούν οι αλγόριθµοι για την επεξεργασία σήµατος, ήχου και εικόνας
(πράξεις µεταξύ πινάκων, συνελίξεις κλπ.).
Στόχος της διπλωµατικής αυτής είναι η ανάπτυξη αποδοτικών µεθόδων
για την παραλληλοποίηση φωλιασµένων βρόγχων µε οµοιόµορφες
εξαρτήσεις (δηλ., βρόγχων όπου τα διανύσµατα εξάρτησης είναι σταθερά).
Χρησιµοποιώντας έναν αλγόριθµο δυναµικής δροµολόγησης (µε την έννοια
ότι η δροµολόγηση γίνεται στο χρόνο εκτέλεσης) που ονοµάζουµε ∆υναµική
∆ροµολόγηση της Επόµενης Επανάληψης (Successive Dynamic Scheduling
– SDS2), αναθέτουµε σε κάθε επεξεργαστή ενός cluster µια οµάδα
ανεξάρτητων επαναλήψεων. Η ανάθεση γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι
επεξεργαστές να είναι συνεχώς απασχοληµένοι.
Ένας δεύτερος στόχος είναι η παραγωγή κώδικα για εκτέλεση
φωλιασµένων βρόγχων (µε οµοιόµορφες εξαρτήσεις) σε παράλληλες
αρχιτεκτονικές µοιραζόµενης και κατανεµηµένης µνήµης.
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Οι προτεινόµενες διπλωµατικές εργασίες είναι:
Υλοποίηση της ∆υναµική ∆ροµολόγηση της Επόµενης
ΘΕΜΑ 1ο:
Επανάληψης (Successive Dynamic Scheduling – SDS2).
Αυτόµατη παραγωγή παράλληλου κώδικα για αρχιτεκτονικές
ΘΕΜΑ 2ο:
κατανεµηµένης µνήµης (χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο SDS2) που θα
εκτελείται πάνω στην πλατφόρµα MPI.



Η πρώτη διπλωµατική εργασία προτείνεται για ένα µόνο άτοµο.
Η δεύτερη προτείνεται επίσης για ένα µόνο άτοµο, ωστόσο, επειδή
βασίζεται στην πρώτη, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία µεταξύ των
δύο ατόµων.

Aπαιτήσεις:
1ο Θέµα: Γνώση βασικών αρχών παράλληλου προγραµµατισµού, C/C++
και προγραµµατισµού σε MPI.
2ο Θέµα: Γνώση όλων των παραπάνω και επιπλέον µιας γλώσσας σεναρίου
όπως η Perl.
Πλεονεκτήµατα:
Ο φοιτητής θα αποκτήσει καλή γνώση προγραµµατισµού σε C/C++,
καθώς και τεχνικών που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης
παράλληλων προγραµµάτων. Επιπλέον θα εξοικειωθεί σε βάθος µε έννοιες
που αφορούν την παραλληλοποίηση προγραµµάτων, την απεικόνιση και
την εκτέλεσή τους σε υπάρχουσες παράλληλες πλατφόρµες και µηχανές
(MPI, clusters κτλ).
Για περισσότερες πληροφορίες: κτ. Ηλεκτρολόγων, 21.34Β, τηλ. 210-7722495.
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